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Október 21-én mutatja be 
új stúdióelőadását a Csíki 
Játékszín. A tegnapi ezen 

alkalomból megszervezett saj-
tótájékoztatón Parászka Miklós 
azt mondta, nagy lendülettel in-
dítják az évadot: bemutatták Ta-
mási Áron Csalóka szivárvány 
című művét, felújították és a na-
pokban játszották Az öldöklés 
istene című stúdiódarabjukat, 
október 13-án, pénteken 17 órá-
tól a XII. Nemzetiségi Színhá-
zi Kollokvium keretében a Csíki 
Játékszín székhelyén játsszák 
Egressy Zoltán Portugál című 
tragikomédiáját, nemsokára 
pedig egy újabb remekmű ke-
rül kamaratermi színpadjukra. 
Martin McDonagh A párnaem-
ber című darabja világhírű, na-
gyon érdekes, a társulatot és a 
nézőt is lázba hozó darab – ve-
títette előre Parászka.

Komikus és kegyetlen történetek

„McDonagh fekete humor-
ral átitatott történetei egyszer-
re komikusak és kegyetlenek. 
Hősei könyörtelenül szembe-

sülnek elhibázott életeikkel, 
a nézőnek megadatik, hogy a 
karakterek emberszerűségét 
kinevesse, de a szereplők szá-
mára a legtöbb esetben nem 
jut feloldozás, kifelé vezető út 
vagy remény a valahai válto-
zásra” – írják a Csíki Játékszín 
ajánlójában. A darab rendező-
je, Csiki Zsolt, aki harmadik 
alkalommal dolgozik együtt a 
társulattal, igyekezett nem so-
kat elárulni az előadásról, hogy 
meglepetések is maradjanak a 
nézők számára, így a várható 
színházi élményről inkább hí-
vószavakat, motívumokat tud-
tunk meg a sajtótájékoztatón. 

Mint a rendező mondta, egyik 
fő vonala az előadásnak, hogy 
mindenik szereplő rettenetes 
gyermekkori emlékeket hordoz 
magával, ugyanakkor nagyon 
határozottan beszél a darab 
az alkotásról, annak a súlyá-
ról is. Az általunk teremtett ér-
tékekhez való ragaszkodást 
emelte ki a darab mondaniva-
lójából Kosztándi Zsolt színész 
is, Kozma Attila, az előadás egy 
másik szereplője pedig sajá-
tos humorú abszurd darabnak 
jellemezte a színművet, amely 
szembemegy az alapvető érté-
kekkel. Parászka Miklós ennek 
kapcsán azt mondta, fontosnak 

tartják, hogy ilyen szövegek is 
megszólaljanak itt, bekapcsol-
va ezáltal a Játékszínt a világba.

Az előadás műfaja pszicho-
thriller, és 18 éven felülieknek 
ajánlják. Zenéjét Veress Albert 
színművész szerezte.

R. KISS EDIT

Kilencedik alkalommal szer-
vezi meg az Egymillió csillag a 
szegényekért szolidaritási ak-
ciót a Gyulafehérvári Caritas 
pénteken Erdély számos tele-
pülésén. A nélkülözőkkel való 
sorsvállalás jelképeként Csík-
széken két helyszínen gyújthat-
nak gyertyát az adakozók. 

A Caritas már hagyományos-
nak számító jótékonysági ak-
ciója során a segíteni vágyók 
jelképes összegért megvásá-
rolt gyertyákkal, mécsesekkel 
világítanak meg egy-egy teret. 
A cél az összetartozás szelle-
mének, az emberi szolidaritás 
érzésének erősítése, figyelem-
felhívás azokra, akik a társa-
dalom peremére szorultak. „Ez 
az alkalom lehetőséget teremt 
mindenki számára, hogy egy-
egy gyertya meggyújtásával és 
pénzbeli adománnyal látható-

an is kifejezze: minden nehéz-
ség ellenére fontos számára a 
közösség, és érdekli a szegény 
emberek sorsa. Mutassuk meg, 
hogy nem vagyunk közömbösek 
a nehezebb sorsú embertársa-
ink iránt!” – olvasható a Caritas 
meghívójában. Mint írják, tavaly 
16 helyszínen, több mint ötezer 
személy részvételével szervez-
ték meg az akciót, a kihelye-
zett perselyekben pedig 40 ezer 
lejt meghaladó összeg gyűlt 
össze. Az adományokból több 
mint 600 nehéz sorban élő csa-
lád és egyedül élő idős személy 
részére készítettek és juttattak 
el élelmiszercsomagokat. Ez-
úttal pénteken 18 és 20 óra kö-
zött szervezik meg az akciót 
Erdély 17 településén. Csíkszé-
ken két helyszínen, Csíksze-
redában a Szabadság téren és 
Csíkkarcfalva központjában 

várják az adományozókat. Ta-
valy egyébként Csíkszeredá-
ban 676 résztvevő 4495 lejt, 
Csíkkarcfalván pedig 135 részt-
vevő 920 lejt adományozott a 
szolidaritási akció során. 
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A 2017/2018-as szín-

házi évad kamaratermi 

előadását ismertették 

tegnap a Csíki Játék-

színben. Vállalkozó szel-

lemű nézőknek ajánlják 

Martin McDonagh 

A párnaember című 

színművét, a Csiki Zsolt 

által színpadra állított 

mű sajátos humorú, 

meglehetősen provoka-

tív előadás – jellemezte 

Parászka Miklós, a Csíki 

Játékszín igazgatója.

Kamaratermi bemutatóra készül a Csíki Játékszín

Egyszerre komikus és kegyetlen

A nagyszínpadi után kamaratermi bemutatóra készül a Játékszín. Lendületes kezdés

Gyertyagyújtás a szegényekértErdélyi Napló lapszemle, 41. szám

Románia az utolsó előtti helyen áll az Európai Biciklisek Szövet-
sége által készített kerékpáros infografikán, ahol az uniós orszá-
gok biciklizési szokásait hasonlították össze. Dánia, Hollandia és 
Svédország áll a lista elején, hiszen ezek az országok nagy jelen-
tőséget tulajdonítanak a biciklikultúrának. Összeállításában az 
Erdélyi Napló annak járt utána, hogyha egyáltalán megépülnek, 
miért csak egy-egy rövid szakaszra korlátozódnak a hazai kerék-
párutak. Ahol a 17. Filmtettfeszt keretében erdélyi városokban a 
Kincsem című filmet vetítették, akkora volt az érdeklődés, hogy 
csak kevesen fértek be a mozitermekbe. Herendi Gábor legújabb 
alkotása az elmúlt tíz év legnézettebb magyar filmjévé nőtte ki 
magát március óta. A hetilap oldalas összeállításban ír a magyar 
csodaló történetét feldolgozó Kincsem elkészítéséről, illetve a 
filmről. A lap kétoldalas portréinterjúban mutatja be Reményi Mi-
hályt, a világhírűvé vált kanadai magyar zeneboltost, aki apjának 
hangszerkészítő cégét menekítette ki annak idején Budapestről a 
tengeren túlra. Instrumentumai az elmúlt évtizedekben világhí-
rű művészek kezeiben öregbítették nevét a nagyvilágban. Civil 
összefogás nélkül bárki elbukhat címmel olvasható beszélgetés 
Krakkó Rudolffal, a Szatmári Hír Egyesület elnökével. A tucatnyi 
56-os és más magyar történelmi rendezvényeket, megemlékezé-
seket tető alá hozó civil szervezet elnöke a román hatóságokkal 
folytatott küzdelmeiről és a gyenge lábakon álló erdélyi magyar 
civil kezdeményezésről nyilatkozik a hetilapnak. A Caritas pénteken vár mindenkit
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Csalóka szivárvány

Csütörtökön este hét órától 
Tamási Áron Csalóka szivár-
vány című darabját játssza a 
Csíki Játékszín. Az előadásra 
a Tiborc bérlet érvényes.
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Díjazzák a tanárokat 
és tanulókat
A Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége (RMPSZ) 
idén is díjazza a kiemelkedő 
tanulmányi eredményeket 
elért diákokat, valamint az 
oktató-nevelő munka mellett 
a felelősségteljes közéle-
ti tevékenységet is kifejtett 
pedagógusokat – jelezte 
közleményében az RMPSZ. A 
megye legjobb kilencedikes, 
tízedikes, tizenegyedikes és 
tizenkettedikes tanulóinak 
eredményeit Mákvirág-díjjal 
ismerik el. A díjazottak okle-
velet és Mákvirág-díj emlék-
érmet kapnak (bronz, ezüst, 
arany és gyémánt fokozat-
ban), valamint táborozási 
lehetőséget Szovátán. Bolyai 
Farkas-díjban a matematiká-
ból elért legeredményesebb 
tanulókat részesítik, Kós 
Károly-díjjal az anyanyelv-
ápolás, magyar nyelv és 
irodalom, valamint a honis-
meret területén kiemelke-
dő teljesítményt felmutató 
9–12. osztályos tanulókat 
jutalmazzák. A díjak díszok-
levélből, emlékéremből és 
pénzjutalomból állnak. Az 
Ezüstgyopár-életműdíjban 
az RMPSZ megyei vezető 
testületeinek javaslatára 
azok a pedagógusok része-
sülnek, akik több évtizedes 
oktató-nevelő munkájukkal 
lelkiismeretesen szolgálták 
a romániai magyar közokta-
tást, életpályájuk példaértékű, 
munkásságuk, alkotásuk mara-
dandóan értékmutató. A díjak 
ünnepélyes átadását szomba-
ton délelőtt tíz órakor tartják 
a szovátai Teleki Oktatási és 
Módszertani Központban.

Előadás 
a városházán
A Honfoglalás előttől az 
Európai Unió utánig elő-
adássorozat folytatásaként 
pénteken, október 13-án, 18 
órától dr. Propper Valéria 
A magyar színpad három 
nagyasszonya (Déryné 
Széppataki Róza, Jókainé 
Laborfalvi Róza és Jászai 
Mari) címmel tart előadást 
Csíkszeredában, a polgár-
mesteri hivatal tanácster-
mében. Minden érdeklődőt 
szerettetel várnak.




